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ZGŁOSZENIE KONKURSOWE  
 

RUSZTOWANIE  ROKU  VII edycja 
2018/2019 

Kategoria III Monter 

 A.  Dane adresata 

Komisja Konkursu „Rusztowanie Roku” 
Polska Izba Gospodarcza Rusztowań 

00-043 Warszawa, ul. Tadeusza Czackiego 3/5 

1. Formularz  należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami 
2. Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
3. Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje należy przekreślić. 
4. Deklaracje  składa się w formie dokumentu papierowego w  Biurze  Izby pod  adresem 00-043 Warszawa, ul. T. Czackiego 3/5  
5. Wszelkie informacje są do uzyskania w Biurze Izby  pod nr. tel. 22 828 03 41 

Numer ewidencyjny 

 
 

Data wpływu 

 
- -  

Data zakwalifikowania do II 
Etapu 

  - -  

 
B .  Dane Firmy – zgłaszającej produkt/firmę/osobę 

A.1. Dane identyfikacyjne 

 Nazwa pełna 
 
 
 
 

Wielkość firmy (zgodnie z zapisami Rozdz. V pkt 1 Reg.):                       duża     średnia     mała  

 NIP                                                                                                   - - -  

 
Regon                                                                                                           

 
KRS                                                                                                        

RHB                                                                                       
Nr zaświadczenia o działalności gospodarczej    

 

Przez kogo wydane: 

A.2. Adres  

 Województwo 
 
 

Powiat 

Ulica 
 
 

Nr domu  Nr lokalu 

Miejscowość  
 
 

Kod pocztowy 

-  

Poczta 

A.3. Kontakt 

 Telefon stacjonarny: Telefon komórkowy: Fax: 

Adres e- mail  
 
 

Adres strony internetowej 

C.  Dane osoby  upoważnionej do reprezentacji firmy  /wg dok. firmy KRS,RHB, zaświadczenie / 

 Imię: Nazwisko: Funkcja: 
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D.  Dane konkursowe 
W każdym  wyznaczonym polu wpisać najistotniejsze informacje opisujące poszczególną cechę zgłoszonego  produktu  wraz  z 
wyszczególnieniem dołączonych do zgłoszenia załączników zawierające bardziej szczegółowe dane oraz dokumentację fotograficzną  
produktu  

Kwestionariusz osobowy  
imię i nazwisko  
 

 
 

wiek  

wykształcenie  

aktualnie 
zajmowane 
stanowisko/ funkcja 

 

przebieg pracy  
zawodowej 

 

posiadane dyplomy, 
wyróżnienia, 
nagrody 
 itp.  

 

Inne  

Elementy podlegające ocenie konkursowej  
1. Stosowanie przepisów BHP 

Wypadkowość:  
* jeżeli tak dołączyć 
protokół 
powypadkowy  

 
      
   tak     nie 
 

 
Szkolenia w 
zakresie bhp 
* wymienić rodzaj i 
rok uzyskania  
zaświadczenia o 
zaliczonym 
szkoleniu  

 

2. Posiadane kwalifikacje i doświadczenia  
Kwalifikacje 
zawodowe  
* wymienić i 
dołączyć kserokopie 
zaświadczeń 
kwalifikacyjnych 
/uprawnień  
** podnoszenie 
kwalifikacji :, szkoły, 
kursy, studia,  języki 
obce , itp.  
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Doświadczenia 
zawodowe 
* wymienić większe 
budowy i 
wykonywane 
zadania 

 

Wydajność 
pracy 

* określić m2/m3/8h 

 

3. Organizacja pracy na budowie, poprawa efektywności i bezpieczeństwa montażu 

Kierowanie 
zespołem 
* podać max  ilość 
podległych 
pracowników 

    
tak     nie 

Stopień 
trudności zleceń 
i wykonywanych  
zadań  

 
             

  1       2       3       4       5 

4. Tworzenie pozytywnego wizerunku montera i przedsiębiorstwa 

Wymienić 
nagrody i 
wyróżnienia 

 

Działalność w 
organizacjach 
zakładowych i 
społecznych 

 

Udział w akcjach 
charytatywnych 

 

5. Innowacyjność w zakresie rozwiązań przy budowie rusztowań 

* wymienić i opisać 
wprowadzone 
innowacje i 
usprawnienia przy 
budowie rusztowań  

 

6 inne umiejętności  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E. Oświadczenie 
Niniejszym zgłaszam powyżej przedstawionego montera  do VII edycji konkursu „Rusztowanie Roku” 2018/2019.  Jednocześnie wyrażam 
zgodę na udostępnienie członkom Komisji i Kapituły  Konkursowej  wszystkich dokumentów związanych ze zgłoszeniem.  
Oświadczam, że wszystkie zamieszczone w deklaracji i załącznikach dane są  zgodne z rzeczywistością i ponoszę za ich treść 
odpowiedzialność. Potwierdzam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu, zasadami konkursu  oraz terminarzem VII edycji  konkursu 
„Rusztowanie Roku” 2018/2019 i akceptuję jego zapisy. 

 

Data: Pieczęć firmy  Pieczęć imienna lub czytelne imię i nazwisko osoby 
składającej oświadczenie oraz podpis 
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RUSZTOWANIE  ROKU  VII edycja 
2018/2019 

Kategoria III Monter 
Klauzula informacyjna, oświadczenie 

 

 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Polska Izba Gospodarcza Rusztowań, ul. 
Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, tel. 22 828 03 41, biuro@pigr.pl.         

2. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt pod 
adresem  e-mail: biuro@pigr.pl.                                                                                                                                                                                           

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz w celach 
promocyjnych. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 

5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, 
sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia 
sprzeciwu, cofnięcia zgody, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uznają, że 
przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  Cofnięcie zgody 
nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania sprzed wycofania zgody. 

6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

imię i nazwisko, wizerunek (zdjęcie), podane w zgłoszeniu dane dot. kariery zawodowej. 

7. Dane uczestników konkursu będą udostępniane pracującym na zlecenie Organizatora członkom Komisji i 
Kapituły Konkursu, a dane osób nagrodzonych zostaną opublikowane na stronie www.pigr.pl, w kwartalniku 
„Rusztowania” oraz w mediach branżowych. 

8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku w celu informowania 
(także w mediach) o wynikach konkursu. 

9. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych w pkt. 3 
celów. tj. w zakresie przeprowadzenia Konkursu, przez okres do czasu zakończenia Konkursu, a po tym czasie 
do momentu wygaśnięcia roszczeń, jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

10. Dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do udziału w konkursie Rusztowanie 
Roku VII edycja 2018/2019. 

 
Data Imię i nazwisko, czytelny podpis 

 

 

http://www.pigr.pl/

